Referat LL møde 10. januar 2015 kl. 12 – 17

Tilstede: SL, KE, HH, MK, PSL, LTP, AUP, HHH
Fraværende: FVH
1) PSL referent
SL mødeleder
2) Pkt. 3, nr. 1 blev udvidet til at der meddeles prokura til KE til bank.
Pkt. 3 blev udvidet med nr. 5 kommende mødedatoer og opdatering af forretningsordenen og de
økonomiske retningslinjer.
Pkt. 3 blev udvidet med nr. 6 om en drøftelse af håndtering af satellitgrupper.
Pkt. 3 blev udvidet med nr. 7 – beslutning om brug af system til lokalebooking.
Pkt. 4, nr. 1 orientering om Seniorudvalget og Sundhedsudvalget.
3) 1. Den frivillige bogholder meddeles prokura til at kunne attesterer bilag uden begrænsning.
Prokura til godkendelse i bank meddels til alle medlemmer af FU.
2. LL besluttede at udsætte punktet.
3. LL besluttede at deltage i karrieremessen på RUC, HHH og SL deltager på vegne af foreningen.
4. LL besluttede at opfordre de politiske udvalg til at overveje mulige projekter og udarbejde
projektkoncepter og støtter det fortsatte arbejde i Governance - udvalget.
5. De kommende LL møder afholdes den 7/3 – 2015 med LL møde fra kl. 11 – 12.30 og fra kl. 13 –
17 afholdes udviklingskonference for alle medlemmer af LGBT - Danmark. MK, SL og AUP er
ansvarlige for planlægningen. Ordinære LL møder afholdes den 25/4 og 30/5 2015 kl. 12 – 17. MK
gennemgår de økonomiske retningslinjer og PSL gennemgår forretningsordenen til førstkommende
LL møde med henblik på eventuelle justeringer.
6. LL besluttede at Governance-udvalget pålægges at udarbejde retningslinjer for optagelse som
gruppe under LGBT – Danmark hvor det bl.a. skal fremgå at alle aktivister i grupper skal være
medlemmer af landsforeningen jf. vedtægternes § 3, stk. 4. LL besluttede at foreningen ikke
samarbejder med satellitgrupper.
7. Med virkning fra 1/2 2015 overgår lokalebooking til ny platform. Vejledning udsendes til alle
aktivister af HH.
4) 1. HHH orienterede om Senior- og Sundhedsudvalget.
5) Intet
6) 1. SL orienterede om aktuelle sager.
2. MK orienterede om foreningens økonomi.
3. AUP orienterede om et pride arrangement.
4. SL orienterede om oprettelse af en aktivistliste.
7) Evt.

